BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Hasil penelitian diketahui bahwa ada pengaruh likuiditas terhadap
profitabilitas berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan
menggunakan uji t yaitu t hitung 6.197 > 2.131 t tabel maka secara uji parsial
bahwa likuiditas memberikan pengaruh kepada profitablitas sebesar 6.197.
Berdasarkan taraf signifikanya diketahui bahwa ada pengaruh positif sebesar
0,025 < 0.05. Tingkat kontribusi penelitian yaitu R Square adalah 0,951 sama
dengan 95,1%, hal ini berarti bahwa tingkat kontribusi likuiditas terhadap
profitabilias sebesar 95,1%. Hal ini berarti bahwa likuiditas dari FDR, Quick
Rasio, SIMA terhadap DPK, Deposan Inti terhadap DPK memberikan
pengaruh kepada tingkat profitabilitas perusahan yaitu ROA, ROE, NIM,
BOPO, karena makin baik likuiditas perusahan maka akan berakibat pada
profitabilitas perusahan akan meningkat dengan baik.

B. Saran-saran
1. Bagi PT. Maybank Syariah Indonesia untuk mengevaluasi dan menganalisa
kinerja bank khususnya mengenai pengaruh likuiditas bank terhadap
profitabilitas bank serta dapat menjadi bahan masukan terhadap kelemahan
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yang ada pada PT. Maybank Syariah Indonesia sehingga membawa kearah
yang lebih baik.
2. Pihak Perbankan hendaknya dapat lebih meningkatkan profitabilitas
mereka agar dapat menghindari masalah likuiditas yang terjadi akan datang
dengan cara menurunkan tingkat likuiditas agar profitabilitas dapat tercapai
dengan baik dan memperoleh keuntungan yang lebih akan datang sehingga
bank dapat berjalan dengan normal.
3. Penelitian ini memiliki implikasi bagi pihak manajerial untuk terus
meningkatkan upayanya dalam mengelola struktur modal perusahaan.
Pihak manajerial disarankan dapat menggunakan modal perusahaan untuk
kegiatan operasional perusahaan seefisien dan seefektif mungkin agar
tingkat profitabilitas yang diinginkan tercapai. Menjaga tingkat likuiditas
perusahaan merupakan hal penting yang harus dilakukan pihak manajerial
karena akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi kewajiban
jangka pendeknya, sehingga hal ini akan menguntungkan perusahaan untuk
mendapatkan modal dari pihak eksternal.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memahami dengan baik dalam
masalah likuiditas dan profitabilitas yang terjadi di perbankan syariah dan
mampu membedakan perhitungan bank konvensional dengan perbankan
syariah. Dan bisa menggabungkan lebih banyak variabel dari semua rasio
yang ada di perbankan tersebut sebagai bahan penelitian.

